OFLA-försäkringspremierna år 2018
Premien för den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen är 19,20 euro + 0,9 procent av årsarbetsinkomsten. För fritidsolycksfallsförsäkringen är premien 15 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten.
Försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen.
OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden
OFLA-fritidsförsäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall på fritiden i större omfattning än privata
olycksfallsförsäkringar. Försäkringen gäller i alla idrottsgrenar och även utomlands, men sjukdomar ersätter den inte. Försäkringen ersätter inte heller sådana olycksfall där ersättningsfrågan avgörs enligt någon
annan lag. Till exempel olycksfall som inträffat i motorsporthobbyer eller då man kört en åkgräsklippare
hör i regel till trafikförsäkringen.
När OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör så upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.
Motsvarar din OFLA-försäkring nuläget?
Om det sker förändringar i förhållandena på gården eller i ditt arbete där ska du alltid anmäla det skriftligen till LPA. Anmäl också eventuell kompletterande verksamhet till lantbruket och ändringar i den. Om
du slutar arbeta på gården har du inte längre rätt till försäkring. En familjemedlems försäkring måste alltid
ses över om han eller hon flyttar bort från gården.
OFLA-arbetsskadeförsäkringen täcker arbete som omfattas av inkomstskattelagen för gårdsbruk
(GårdsSkL).
Sök ersättningar i tid
• Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en yrkessjukdom ska du lämna in
en skadeanmälan till LPA senast inom 60 dagar från att skadan inträffade.
• Om du behöver en betalningsförbindelse för en behandlingsåtgärd eller en undersökning ska
du lämna in en skadeanmälan med en tydlig beskrivning av skadehändelsen, omständigheterna,
orsakerna och följderna. En begäran om betalningsförbindelse kan behandlas först när skadeanmälan har kommit till LPA.
• I fråga om en obetydlig skada som inte orsakar arbetsoförmåga kan du alternativt göra anmälan
på ett försäkringsintyg som kan skrivas ut från våra e-tjänster. Även i detta fall behövs en
noggrann beskrivning av omständigheterna kring skadehändelsen och dess orsaker och följder.
• Kostnadsersättningar för läkemedel och förbrukningsartiklar ska sökas inom ett år från att
kostnaderna uppkom.
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Dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA är 4 procent per år under perioden 1.6.2016–31.12.2018.
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